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EDITORIAL ALERTA AOS
A ABERC, desde sua fundação em 28/02/84, sempre
primou por seu espírito de
comunidade.
Em princípio, no primeiro lustro, preocupou-se mais
por sua própria estruturação
e desenvolvimento. Logo
após voltou suas ações para
o trinômio ALIMENTAÇÃO
– SAÚDE – QUALIDADE
DE VIDA.
No último ano acrescentamos SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE
SOCIAL. Firmando-se nesse
polinômio é que publicamos
esta edição extra.
Boa leitura.
Antonio Guimarães,
Diretor Superintendente

Reunião de
associações,
em agosto
último,
para traçar
estratégias
contra projetos
de leis
inadequados
que prejudicam
os vários
segmentos das
refeições fora
do lar

LEGISLADORES II
Benesses inexequíveis podem levar ao caos administrativo,
público e privado!

Em agosto de 2010 publicamos o primeiro alerta (I) falando sobre benesses
inexequíveis que podem levar ao caos administrativo, público e privado. Nele
citamos o artigo do nobre professor José Pastore (USP) que analisava a conjuntura legislativa referente a relações do trabalho e a criação de “projetos de lei aos
borbotões”.
Neste ALERTA II republicamos a mesma foto de capa e sua legenda mas reproduzimos novo artigo, de 27/03/12, do mesmo autor, no mesmo jornal, com o
título MUITO ALÉM DO SALÁRIO. No final dessa profunda reﬂexão, ratificando
o alerta aos responsáveis, diz: “... antes que cheguemos à situação da Europa,
onde as reformas trabalhistas e previdenciárias estão sendo feitas a fórceps e com
muita dor”. Veja o artigo no verso.
Aproveitamos este número EXTRA para divulgar nota da ABERC sobre
Ética e Licitações combinadas, recém-divulgadas, que também servem de
alerta para necessidade de modernização de sua legislação e conscientização
do comportamento ético.
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Artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo de 27/03/2012

ÉTICA
Chocantes reportagens sobre acertos espúrios em concorrências, no Estado do Rio, e que felizmente foram divulgadas e sensibilizaram toda a sociedade, mostraram a falta
de ética, prejudicial à imagem e ao desempenho de algumas
células do setor público e a inerente desonestidade empresarial dos envolvidos.
Como uma das empresas citadas é de refeições industriais, consideramos de bom alvitre comunicar que ela não
é, e nunca foi, associada da ABERC nos 28 anos de nossa
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existência. Contudo almejamos que ela prove sua inocência.
Aliás nosso Código de Ética, registrado em cartório, data
de 22 de fevereiro de 1984. No seu artigo 7º reza: “Manter
sua independência empresarial, recusando-se a cumprir atos
que contrariem a ética profissional, abstendo-se de realizar
acordos que firam esta ética”.
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